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Billede/display
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Indikationer: Batteristatus, DBB, tid
• Tekstlinjer: 5
• Opløsning: 128 x 96 pixel
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer-indstillinger: Klassisk, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz Hz
• Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >50 dB 

(højttaler)
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

højtalere), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, 
hovedtelefoner - ikke inkluderet)

• Lydstyrkeregulering: digital

Lydafspilning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag understøttelse
• MP3 bit-hastigheder: 8 - 320 kbps og VBR
• MP3 samplinghastigheder: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32 mm, 44.1, 48 kHz
• WMA bit-hastigheder: 5 - 192
• WMA samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelseskapacitet: 1000
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Overensstemmelse med masselagring
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: op til 250 

(128 kbps og 4 min.)
• Hukommelseskapacitet til musik, WMA: op til 500 

(64 kbps og 4 min.)

Tilslutningsmuligheder
• AUX indgang: Line In, 3,5 mm
• Kabler: Line-in-kabel

• DC indgang: 5 V, D = 3,0 mm
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Tilbehør
• Lysnetadapter/Oplader: multi-spænding, 100 - 240 

V, 50 - 60 Hz, 5 V DC (AY3192)
• Kabler: Audio line-in
• CD-ROM: Enhedshåndtering, Windows Media 

Player, brugerhåndbog
• Etui: Rejsetaske (blød)
• USB-kabel: (AY3841)
• Lynhåndbog: Trykt

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• CD-ROM-drev
• Harddisk-plads: 50 MB
• PC OS: Windows XP (SP1 og nyere)
• RAM-hukommelse: 96 MB RAM
• USB: Ledig USB-port

Mål
• Udv. emballagemål (B x D x H): 268 x 204 x 248 

mm
• Enheder pr. kolli: 2 mW
• Mål på emballage (B x H x D): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Emballagetype: D-box
• Mål (B x D x H): 58 x 53 x 182 mm
• Vægt: 0,350 kg kg

Strøm
• Adapter: multi-spænding (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
• Batterikapacitet: 1600 mAh
• Batteritype: Li-ion
• Opladningstid: 4 timer t
• Spilletid på internt batteri: Op til 10 timer
• Genopladelig
•

ShoqBox
1 GB*  
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